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2011 BS 1301-A 

1. Varolan sermaye stokunu büyüten harcama 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Transfer harcaması 
B) Cari harcama 
C) Fonksiyonel harcama 
D) Yatırım harcaması 

E) Sosyal harcama 

2. Devlet harcamalarının fonksiyonel ayırıma 
göre sınıflandırılmasında baraj, yol yapımı 

gibi harcamalar aşağıdakilerden hangisine 
bir örnektir? 

A) Mali harcama 
B) Ekonomik harcama 
C) Yönetsel harcama 
D) Gerçek harcama 
E) Sosyal harcama 

3. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 
koşullarının varsayımlarından biri değildir? 

A) Piyasa ajanlarının fiyat alıcısı olması 
B) Malların homojen olması 
C) Fiyatların aşağıya ve yukarıya doğru esnek 

olması 

D) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması 
E) Piyasa bilgilerinin eksik olması 

4. ikincil gelir dağılımının etkileyen !ul önemli 
araçlar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Talep-yatırımlar 

B) Arz-talep 
C) Sermaye birikimi-faizler 
D) Vergi ve sübvansiyonlar 
E) Tasarruflar 
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5. Faydacı sosyal refah fonksiyonuna göre 
toplumun refahı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) Tüketim harcamalarına 
B) Sermaye birikimine 
C) Yatırım harcamalarına 

D) Milli gelire 
E) Tüm bireylerin faydaları toplamına 

6. Aşağıdakilerden hangisi negatif dışsallık 
durumunda devletin optimal üretim düzeyini 
sağlamak için !ul yaygın olarak kullandığı 

araçtır? 

A) istisna 
B) Vergi 
C) Artan oraniilık 
D) Sübvansiyon 
E) Muafiyet 

7. Bireylerin bir maldan daha fazla tüketrnek 
için diğer maldan ne kadar vazgeçmeye razı 
olduklarını gösteren oran aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Marjinal dönüşüm oranı 
B) Tüketim olanakları oranı 
C) Marjinal ikame oranı 
D) Marjinal gelir oranı 
E) Bireysel fayda oranı 

8. Bir üretim ya da tüketim faaliyetine doğrudan 
taraf olmayan üçüncü bireylere yüklenen 
maliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumlu dışsallık 
B) Dış maliyet 
C) Zorunlu dışsallık 
D) Dış fayda 
E) Mülkiyet hakkı 
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9. Bir projenin net bugünkü faydası 120 birim, 
net bugünkü maliyeti 80 birim ise, yatırımın 
net bugünkü değeri kaç birimdir? 

A) O 
B) 0,66 
C) 1,5 
D) 20 
E) 40 

10. Aşağıdaki özelleştirme yöntemlerinden 
hangisi sermayenin tabana yayılması 

amacına daha uygundur? 

A) Yap-işlet-Devret modeli 
B) işletmelerin blok satışı 
C) işletmelerin hisse senetlerinin satışı 
D) işletme hakkı devri 
E) ihale yöntemi 

11. Oyalışverişi kavramını aşağıdakilerden 

hangisi açıklar? 

A) Seçmenlerin menfaat karşılığı oy vermesi 
B) Kamu malının üretim miktarının oylama 

sonucu belirlenmesi 
C) Politikacıların en yüksek oyu alabilmek 

amacıyla kendi arasında rekabet etmesi 
D) Siyasetçilerin oyalmak ıçın vaatlerde 

bulunması 

E) Tercihleri açısından azınlıkta kalan 
grupların oylamada beraber davranmaları 

12. Efektif (fiili) vergi oranını tanımlayan ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yasalarda belirlenmiş vergi oranı 
B) Ödenen verginin vergi matrahına oranı 
C) Vergi borcundaki değişmenin vergi 

matrahındaki değişmeye olan oranı 
D) Net gelir ile gelirin elde edilmesi için yapılan 

gider arasındaki fark 
E) Vergi gelirindeki değişme oranının gelir 

düzeyindeki değişme oranına bölünmesiyle 
bulunan değer 
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13. Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri 

(parafiskal) gelirler için söylenemez? 

A) Yerel yönetimler tarafından alınırlar 
B) Belirli bir ticari ve sanatsal etkinliğinin 

firmalar tarafından yapılmasına verilen izin 
karşılığı alınırlar 

C) Bu tür gelirlerin kamu gelirleri içindeki payı 
çok yüksektir 

D) Kamu yönetiminin normal fonksiyonları 

sırasında ortaya çıkar 
E) Kaynak dağılımında etkinliği sağlamak 

açısından önemlidirler 

14. Üst gelir dilimlerinde sermaye geliri 
sahiplerinin emek geliri sahiplerinden daha 
yüksek oranda vergilenmesi, hangi 
vergileme ilkesine dayanmaktadır? 

A) Etkinlik ilkesi 
B) Ayırma ilkesi 
C) Fayda ilkesi 
D) Ödeme gücü ilkesi 
E) Adalet ilkesi 

15. Kapsamlı vergileme anlayışı nedir? 

A) Vergi tarifesinin artan oranlıolarak 

belirlenmesi 
B) Emek ve sermaye gelirlerine farklı vergi 

oranlarının uygulanması 

C) Vergi matrahının gelirin ekonomik tanımına 
uygun olarak saptanması 

D) Vergi tarifesinin tasarrufları teşvik etmek 
amacıyla düzenlenmesi 

E) Vergi tarifesinin yatırımları teşvik etmek 
amacıyla düzenlenmesi 

16. Aşağıdakilerden hangisi devletin yarı 

kamusal mal fiyatlamasında kullandığı 

yöntemlerden biri değildir? 

A) Sübvansiyon fiyatlaması 
B) Monopol fiyatlaması 
C) Marjinal maliyet fiyatlaması 
D) Ortalama maliyet fiyatlaması 
E) Zirve talep fiyatlaması 
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17. Türkiye'de Kurumlar vergisi hasılatının düşük 
seviyelerde kalmasının başlıca nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonomideki enflasyonist süreç 
B) Mükelleflerin vergiden kaçınması 
C) Vergi denetimlerinin yetersizliği 
D) Muafiyet ve istisnaların fazlalığı 
E) Kurumlar vergisi oranının yüksekliği 

18. Aşağıdakilerden hangisi servet tabanı 

üzerinden alınan bir vergi değildir? 

A) Bireysel servet vergisi 
B) Mülkiyet vergisi 
C) Miras vergisi 
D) ÖZ sermaye vergisi 
E) Bireysel gelir vergisi 

19. Vergi mükellefinin vergi nedeniyle azalan 
gelirlerini gidermek amacıyla daha fazla 
çalışmasına ne ad verilir? 

A) Vergi tasarrufu 
B) Verginin tarafsızlığı 
C) Gelir etkisi 
D) Vergiden kaçınma 
E) ikame etkisi 

20. Arz yönlü yaklaşım ne demektir? 

A) Devletin vergi gelirleri içinde kurumlar 
vergısının payının arttırılmasını savunan 
görüş 

B) Ekonomik istikrar ve üretim artışının 

sağlanması amacıyla vergi oranlarının 

düşürülmesi gerektiğini savunan görüş 
C) Vergi teşvikleri, muafiyet ve istisnalar yolu ile 

üretim artışının sağlanacağını savunan 
görüş 

D) istikrar sağlamak amacıyla vergi oranlarının 
artırılmasını savunan görüş 

E) Emek ve sermaye gelirlerine farklı vergi 
oranlarının uygulanmasını savunan görüş 

A 17 

A 
21. Bir ülkede tam bütünleşme modelinin 

başarıyla uygulanabilmesi için gerekli en 
önemli koşul aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir ve kurumlar vergisi marjinal vergi 
oranlarının % 50 olması 

B) Gelir vergisindeki artan oranlılığın 

kaldırılması 

C) istisna ve muafiyetlerin kaldırılması 
D) Kurum ortak sayısının artırılması 
E) Vergi denetimlerinin artırılması 

22. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergiye tabi 
mallardan biri değildir? 

A) Gaz 
B) Alkol 
C) Akaryakıt 

D) ilaç 
E) Tütün 

23. Bir mükellefin yıllık gelirinden tasarruflarının 
çıkartılmasından sonra kalan kısma artan 
oranlı bir vergi tarifesi uygulanarak bulunan 
vergi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bireysel harcama vergisi 
B) Gelir vergisi 
C) Özel tüketim vergisi 
D) Katma değer vergisi 
E) Muamele vergisi 

24. Üretim, toptancı ve perakendeci 
aşamalarından herhangi birinde alınan 

vergiye ne ad verilir? 

A) Çok aşamalı vergi 
B) Katma değer vergisi 
C) Tek aşamalı vergi 
D) Spesifik vergi 
E) Advalorem vergi 
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25. Bir tüketim vergısının fiyat mekanizması 

aracılığıyla tüketicilere aktarılmasına ne ad 
verilir? 

A) ileriye yansıma 
B) Geriye yansıma 
C) Kısmi yansıma 

D) Sınırlı yansıma 

E) Yasal yansıma 

26. Vergilemede yatayeşitlik ne demektir? 

A) Vergi oranlarının azalan oranlı tarife olması 
B) Vergi oranlarının düz tarife olması 
C) Vergi mükelleflerinin vergi idaresi 

karşısındaki eşitliği 

D) Ödeme gücü yönünden farklı durumda 
olanların eşit miktarda vergi ödemeleri 

E) Ödeme gucu yönünden eşit durumda 
olanların aynı miktarda vergi ödemeleri 

27. Aşağıdakilerden hangisi Kaldor tarafından 

Türkiye için önerilen bir servet vergisidir? 

A) Potansiyel hasıla vergisi 
B) Bireysel servet vergisi 
C) Net aktif vergisi 
D) Sermaye vergisi 
E) Yerel servet vergisi 

28. Hiperenflasyonu önlemek amacıyla servet 
vergisine ek olarak uygulanan ve matrahını 
şirketlerin özsermayesinin oluşturduğu vergi 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Net aktif vergisi 
B) Bireysel servet vergisi 
C) Veraset ve intikal vergisi 
D) Sermaye vergisi 
E) işletme vergisi 
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29. Monopolcü fiyatlama yöntemi ile elde edilen 

gelirlerin toplum için faydalı kabul edilen özel 
malların finansmanında kullanılmasına ne ad 
verilir? 

A) Çapraz finansman 
B) Dış finansman 
C) Otofinansman 
D) Röfinansman 
E) Bağlı finansman 

30. Sinema ve tiyatrolarda hafta sonlarında 

karşılaşılan yoğun talep karşısında, 

uygulanması gereken fiyatlama yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğal tekel fiyatlaması 
B) Atıl kapasite fiyatlaması 
C) Ortalama maliyet fiyatlaması 
D) Zirve talep fiyatlaması 
E) Artık fiyatlaması 
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